
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
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ค าน า 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร

ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐของหน่วยงำน  ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้น กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนให้มำกท่ีสุด เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส

และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ สมประโยชน์ต่อ

ภำครัฐ และน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวไปเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565 ต่อไป   
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บทที่ 1 

บทน า 
 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และ
หน่วยงำนในสังกัด  ยึดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ มีกรอบกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน มุ่งเน้นกำร เปิดเผยข้อมูลต่อ
สำธำรณชนให้มำกท่ีสุด เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงท่ีค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเป็นส ำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน มีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมท้ัง
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ซึ่งเป็นมำตรกำรหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ประก อบกับ
มำตรกำรอื่น ๆ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ อันจะเป็นกำรสร้ำงควำม เช่ือมั่นให้กับสำธำรณชนและก่อให้เกิดผลดีกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ให้เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำร ท่ีด ำเนินกำร  โดย
งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน คุณธรรม
และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ี
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมีกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ ท่ีผ่ำนมำ โดยรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน น ำผลกำรวิเครำะห์
ฯ มำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ
ต่อไป ท้ังยังเป็นกำรป้องปรำมกำรเกิดปัญหำกำรทุจริตคอรัปช่ันในส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในหน่วยงำนอีกทำงหนึ่ง 
รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงตำมหมวดเงินงบประมำณ มีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิง คุณภำพ สรุปปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพ ของกำรจัดหำพัสดุ เพื่อ น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่อไป  

 

 

 



บทที่ 2 
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การจัดซ้ือพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

 ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ มีขั้นตอน ระเบียนวิธีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัสดุ 
สอดคล้องกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ำยกำรพัสดุ พ.ศ.2560 ตำมขอบเขตอ ำนำจท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 

1. งบลงทุน 

1.1 กระบวนกำรจัดท ำแผน กำรจัดท ำงบลงทุน 
1.1.1.ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

 หน่วยงำนมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรตำมควำมจ ำเป็น 

 ฝ่ำยบริหำรรวบรวมเสนอสำธำรณสุขอ ำเภอเห็นชอบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำตอง (CUP) 
เพื่อพิจำรณำ 

 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำตอง (CUP) เสนอแผนกำรจัดท ำงบลงทุน ต่อ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
1.1.2.กำรประเมินผลกำรควบคุม 
    -    กำรจัดท ำแผนกำรจัดท ำงบลงทุนได้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน 

1.2. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ในปีงบประมำณ 2564  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ ไม่ได้รับงบประมำณงบลงทุน ในกำรบริหำรจัดกำร 

1.3. ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัด 
 ไม่มี   

1.4. แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำในปีงบประมำณ 2565 
    - หน่วยงำนมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรตำมควำมจ ำเป็น 
 - หน่วยงำน เตรียมข้อมูลรำยกำรก่อสร้ำงอำคำร ท่ีพัก หรือ สนง. มีแบบ BOQ 
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2. งบด ำเนินงำน 
2.1 กระบวนกำรจัดท ำแผน กำรจัดท ำงบด ำเนินงำน (งบผลผลิต) 
    2.1.1ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
  - หน่วยงำนมกีำรส ำรวจควำมต้องกำรตำมควำมจ ำเป็น 
  - สำธำรณสุขอ ำเภอเสนอแผนกำรจัดท ำงบด ำเนินงำน ต่อ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
 2.1.2 กำรประเมินผลกำรควบคุม 
  - กำรจัดท ำแผนงบด ำเนินกำรมีกำรปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน 
 

งบประมาณที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ได้รับการจัดสรรในปี 2564 

งบด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ 2564  จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต  

 โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ำยระบบสุขภำพอ ำเภอ  

กิจกรรม พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพ  ปีงบประมำณ 2564 

จ ำนวนท่ีได้รับจัดสรร.............160,000.00...........บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นบำทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
ตารางที่ 1 งบประมำณท่ีใช้ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
รำยกำร 

ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำน 

ค่ำวัสดุงำน
บ้ำนงำนครัว 

ค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

ค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 

 

ค่ำซ่อมบ ำรุง
รถยนต์/ซ่อม

ครุภัณฑ์ 

ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร 

ค่ำใช้จ่ำย
เดินทำงไป
รำชกำร 

ค่ำ
สำธำรณูปโภค 

 
รวม 

แผน
ประมำณ
กำรใช้จ่ำย 

 
9,000.00 

 
8,500.00 

 
10,000.00 

 
6,000.00 

 
18,100.00 

 
64,800.00 

 
16,600.00 

 
27,000.00 

 
160,000.00 

 
ใช้จ่ำยจรงิ 

 
10,330.81 

 

 
8,510.10 

 
0.00 

 
13,500.00 

 
   38,990.00 

 
77,800.00 

 
   6,600.00 

 
62,663.00 

 
218,393.81 

 
คงเหลือ 

 
- 1,330.81 - 10.00 

+ 

10,000.00 - 7,500.00 - 20,890.00 -13,732.38 

+ 

10,000.00 - 35,663.00 - 58,393.81 
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ตารางภาพ ท่ี 1 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 

 

จำกตำรำงภำพท่ี 1   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ในภำพรวมงบประมำณท่ีใช้จ่ำยของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ใช้งบประมำณรวมท้ังส้ิน  218,393.81 บำท พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกินงบท่ีต้ังไว้สูงสุด เป็น 
สำธำรณูปโภค (โดยเฉพำะค่ำไฟฟ้ำ) เป็นเงิน  - 35,663.00  บำท  รองลงมำคือ ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ  เป็นเงิน   
- 20,890.00  บำท ส่วนล ำดับตำมมำ คือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เป็นเงิน  - 13,732.28  บำท ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน เป็นเงิน  - 7,500.00  บำท ตำมล ำดับ  ส่วนค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ต่ ำกว่ำงบท่ีต้ังไว้ สูงสุด เป็นค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
รำชกำร และ ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ มีจ ำนวนท่ีเท่ำกัน เป็นเงิน  + 10,000.00  บำท  

 

 

 

 

 

 

ค่าวัสดุ
ส านกังาน

ค่าวัสดุงานบา้น
งานครวั

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ค่าน า้มัน
เชือ้เพลิง

ค่าซอ่มบ ารุง
ค่าจา้งเหมา
บริการ

ไปราชการ
ค่า

สาธารณปูโภค

ตั้งไว้ 9,000.00 8,500.00 10,000.0 6,000.00 18,100.0 64,800.0 16,600.0 27,000.0

จา่ยจริง 10,330.8 8,510.0 0.00 13,500.0 38,990.0 77,800.0 6,600.00 62,663.0
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ตารางที่ 2 ร้อยละงบประมำณท่ีใช้จ่ำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตปีงบประมำณพ.ศ. 2564 

รำยละเอียด จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีจ่ำยจริง ร้อยละ หมำยเหตุ 

ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,330.81 4.73  

ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,510.00 3.90  

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00  

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,500.00 6.18  

ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์/ซ่อมครุภัณฑ์ 38,990.00 17.85  

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 77,800.00 35.62  

ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร  6,600.00  3.02  

ค่ำสำธำรณูปโภค 62,663.00 28.70  

รวม 218,393.81 100  

 
จำกตำรำงท่ี 2   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ในภำพรวมงบประมำณท่ีใช้จ่ำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ใช้งบประมำณรวมท้ังส้ิน  218,393.81 บำท พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เป็น
เงินจ ำนวน 77,800.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 35.62 และอันดับสองคือ ค่ำสำธำรณูปโภค โดยเฉพำะค่ำไฟฟ้ำ ซึ่งพื้นท่ี
โดยรอบมีกำรก่อสร้ำง ไฟตก ไฟกระชำกบ่อยมำก เป็นเงิน  62,663.00  บำท  คิดเป็นร้อยละ  28.70  รองลงมำคือ 
ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ รถยนต์ท่ีมีสภำพเก่ำใช้งำนมำหลำยปี เป็นเงิน  38,990.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ  17.85  
ส่วนล ำดับตำมมำ คือ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ร้อยละ 6.18  ค่ำวัสดุส ำนักงำน ร้อยละ 4.73  ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  
ร้อยละ 3.90 และค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร ร้อยละ 3.02 ตำมล ำดับ   
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ตารางภาพ ท่ี 2 ร้อยละงบประมำณท่ีใช้จ่ำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 
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0

6.18

17.85

35.62
3.02

28.7

3.9

ประเภทการใชง้บประมาณ   ปีงบประมาณ 2564

วัสดุส านกังาน วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุน า้มันเชือ้เพลิง ซอ่มบ ารุง จา้งเหมา ไปราชการ สาธารณปูโภค วัสดุงานบา้นงานครวั



บทที่ 3 
การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ข้อ 1 รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 

เพื่อแสดงว่ำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธีจ ำนวน
เท่ำไหร่ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวนเงินท่ีก่อหนี้ผูกพันจริงท่ีหน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ร้อยละเท่ำไหร่ มี
แนวทำงท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุอย่ำงไร  และมีปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดอย่ำงไรบ้ำง 

ตารางที่ 3  จ ำนวน/ร้อยละของโครงกำรและจ ำนวน/ร้อยละของงบประมำณท้ังหมด  ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
 

ล าดับ 

วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

จ านวน
โครงการ 

 
ร้อยละ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ร้อยละ 

จ านวนเงินที่
ก่อหนี ้

ประหยัด
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหต ุ

1 วิธีเชิญชวนท่ัวไป 0 0 0 0 0 0  

2 วิธีคัดเลือก 0 0 0 0 0 0  

3 วิธีเฉพำะเจำะจง 56 100 211,793.81 100 211,793.81 0  
 

รวม 56 100 211,793.81 100 211,793.81 0  

จำกตำรำงท่ี 3  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  ใช้งบประมำณรวมท้ังส้ิน  211,793.81 บำท  พบว่ำร้อยละ 100  ของจ ำนวนรำยกำรท่ีด ำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจ ำนวนเงินท่ีก่อหนี้เท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีได้รับกำรจัดสรร
เงินงบประมำณ 

ตารางที่ 4  จ ำนวน/ร้อยละของโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และจ ำนวน/ร้อยละของงบประมำณท่ีด ำเนินกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

จ านวนรายการที่
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

จ านวนรายการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(โครงการ) 

 
ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

(บาท) 

จ านวนงบประมาณที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แล้วเสร็จ 
(บาท) 

 
ร้อยละ 

56 56 100 211,793.81 211,793.81 100 

      จำกตำรำงท่ี 4  ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 ใช้งบประมำณรวมท้ังส้ิน211,793.81 บำท พบว่ำร้อยละ100จ ำนวนรำยกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จใน

ปีงบประมำณ 2564 และร้อยละ 100 ของจ ำนวนงบประมำณด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ  

2564 
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ตารางที่ 5 จ ำนวนโครงกำร และประเภทกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ปีงบประมำณ 
2564 

รายละเอียด จ านวนโครงการ จ านวนเงินจัดซ้ือ จัดจ้าง ร้อยละ 

ค่ำวัสดุส ำนักงำน 1 10,330.81 4.88 

ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1 8,510.00 4.02 

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0.00 0.00 

ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8 13,500.00 6.37 

ค่ำซ่อมบ ำรุงรถยนต์/ซ่อม
ครุภัณฑ์ 

3   38,990.00 18.41 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 17 77,800.00 36.73 

ค่ำสำธำรณูปโภค 26 62,663.00 29.59 

รวม             56 211,793.81 100 

 
จำกตำรำงท่ี 5   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ในภำพรวมงบประมำณท่ีใช้จ่ำยของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

กะทู้ จังหวัดภูเก็ต จ ำนวน 57 โครงกำร  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  211,793.81 บำท พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด เป็นค่ำใช้สอย 
ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร เป็นเงิน  77,800.00  บำท  คิดเป็นร้อยละ  36.73  โดยแยกเป็นค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำด 
58,800.00  บำท  ค่ำจ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,000.00 บำท และค่ำจ้ำงบริกำรอื่นๆ 13,000.00 บำท  รองลงมำคือ ค่ำ
สำธำรณูปโภค เป็นเงิน  62,663.00  บำท  คิดเป็นร้อยละ  29.59   ส่วนล ำดับตำมมำ คือ ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนรถยนต์ 
เป็นเงิน 38,990.00 บำท  คิดเป็นร้อยละ 18.41 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เป็นเงิน 13,500.00 บำท ร้อยละ 
6.37 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เป็นเงิน 10,330.81 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.88 และ ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เป็นเงิน 
8,510.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.02  ตำมล ำดับ   

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี เฉพำะเจำะจง เป็นเงิน  211.793.81  บำท  คิดเป็นร้อยละ  100  

จะเห็นได้ว่ำงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  

ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ปี 2560 ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันท่ี  23 

สิงหำคม 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ปี 2560 และกฎกระทรวงฯ 
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ตารางภาพ ท่ี 3 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต    

ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
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ประเภทการใช้งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564

วสัดุส  านกังาน

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุน  า้มนัเชือ้เพลงิ

ซอ่มบ ารุง

จา้งเหมา

สาธารณปูโภค

วสัดุงานบา้นงานครวั
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ข้อ 2 การบริหารความเสี่ยงส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อก ำหนดมำตรกำร ใน
กำรเฝ้ำระวัง ประเด็นควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของหน่วยงำน โดยใช้
เครื่องมือวิเครำะห์ควำมเส่ียง ตำมหลักกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) ตำมมำตรฐำน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)  ในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่ำ กำรด ำเนินกำรของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
กะทู้  ไม่มีกำรทุจริต และ/หรือหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   ท้ังยังเป็นกำรป้องปรำมกำรเกิด
ปัญหำกำรทุจริตคอรัปช่ันในส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในหน่วยงำนอีกทำงหนึ่ง  เพรำะมีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติประจ ำ  

การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. กำรระบุควำมเส่ียง  
 2. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเส่ียง  
 3. เมทริกส์ระดับควำมเส่ียง  
 4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียง  
 5. แผนบริหำรควำมเส่ียง  
 6. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง  
 7. จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง  
 8. กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง  
 9. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ก่อนท ำกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของหน่วยงำน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้เตรียมกำร
ประเมินควำมเส่ียง ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน  ดังนี้ 

ภำระงำน กระบวนงำน 

ด้ำนภำรกิจสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
สำธำรณสุข 

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้   
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กำรด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  เตรียมกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงท้ัง 9 ด้ำน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 ท ำกำรระบุควำมเส่ียง (Risk Identification) โดยน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรเตรียมกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ดังตำรำงท่ี 6  

ตารางที่ 6 ตำรำงระบุควำมเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1. กระบวนกำรจัดหำพัสดุ ขั้นตอนย่อย

ท่ีมีควำมเส่ียง  
1. กำรจัดพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง  
3. แสวงหำผลประโยชน์ 

- ปัจจัยควำมเส่ียงท่ีมำจำก  
กำรพยำกรณ์ประมำณกำร 
ล่วงหน้ำในอนำคต ปัญหำ 
พฤติกรรม ควำมเส่ียงท่ี อำจจะ
เกิดขึ้น 

 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) จากขั้นตอนที่ 1  
 เมื่อท ำกำรระบุควำมเส่ียง (Risk Identification) แล้ว จึงด ำเนินกำรวิเครำะห์สถำนะควำมด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  อันอำจจะเกิดจำกกำรทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมรำยสีไฟ
จรำจร โดยระบุสถำนะของควำมเส่ียงในช่องสีไฟจรำจร 

สี ระดับความเสี่ยง 

 ควำมเส่ียงระดับต่ ำ  
 

 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำงเป็นกระบวนงำนท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำน สำมำรถใช้ควำม
รอบครอบ ระมัดระวังในระหว่ำงปฏิบัติงำน ตำมปกติ ควบคุมดูแลได้  

 ควำมเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงำนท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำน ภำยในองค์กร มีหลำย
ขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำท่ีปกติ  

 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิด หรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
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ตารางที่ 7 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ (แยกตำมรำยสี

ไฟจรำจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเส่ียง  
1. กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง  
3. แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ี 

  
 
 
 

 

  

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
 น ำขั้นตอนควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ท่ีมีสถำนะควำมเส่ียงระดับ
ปำนกลำง (สีเหลือง) จำกตำรำงท่ี 7 มำท ำกำรหำค่ำควำมเส่ียงรวม  
 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ซึ่งระดับควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ มีเกณฑ์ในกำรให้ค่ำ ดังนี้  
3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังนี้  
      3.1.1 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส ำคัญของกระบวนงำนนัน้ ๆ แสดงว่ำกิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น 
MUST หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริตท่ีต้องท ำกำรป้องกัน ไม่ด ำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ 
MUST คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
      3.1.2 ถ้ำเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนัน้ๆ แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD 
หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่ำนั้น  
3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
      3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนัน้เกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำน   
ก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
      3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม 
Financial ค่ำอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
       3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนัน้ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User ค่ำอยู่ท่ี 
2 หรือ 3        
 3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process ค่ำอยู่ท่ี 1   
หรือ 2 
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 3.2.5 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกำรเรียนรู้องค์ควำมรู้Learning & Growth ค่ำอยู่
ท่ี 1 หรือ 2 

ตารางที่ 8 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ (หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเส่ียง) ด้ำนกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

จัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

ท่ี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จ าเป็น X รุนแรง 3       2       1 3       2       1 

1 กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ ขั้นตอน
ย่อยท่ีมีควำมเส่ียง  
1.กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง  
3.แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต ำแหน่งหน้ำที 

1 2 2 

จำกนั้นน ำมำพิจำรณำระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง /ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 
ดังตำรำงท่ี 8.1 และตำรำงท่ี 8.2 

ตารางที่ 8.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

MUST SHOULD 

ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

1 กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ ขั้นตอนย่อยท่ีมี
ควำมเส่ียง  
1. กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง  
3. แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่ง
หน้ำที 

- 
 

1 
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ตารางที่ 8.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงำนก ำกับดูแล 
พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย  

X   

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial X   

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User X   

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process X   

กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth X   

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
 น ำค่ำควำมเส่ียงรวมจำกตำรำงท่ี 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ พบว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอยู่ในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร ได้แก่ คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง และเฝ้ำระวัง ในงำนปกติ ก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ
กำรจัดกำร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 

ดี จัดกำรได้ทันทีทุกครั้ง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำย
เพ่ิม 

พอใช้ จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผูร้ับมอบผลงำน องค์กรแต่ยอมรับได้ มี
ควำมเข้ำใจ 

อ่อน จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริกำร/ ผู้รับมอบผลงำน
และยอมรับไม่ได้ไม่มีควำมเข้ำใจ 

ตารางที่ 9 แสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 
 

ดี ต่ ำ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง 

พอใช้ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง 

อ่อน ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง สูง 

จำกตำรำงท่ี 9 กำรประเมินควบคุมควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ มีค่ำควำม
เส่ียงระดับต่ ำ 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 น ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ มีค่ำควำม
เส่ียงระดับต่ ำ มำจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  

ตารางที่ 10 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

 

1.กรอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนใน
สังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำแผนปฏิ บั ติกำรจัดซื้ อ จัด จ้ำงประจ ำปี
งบประมำณของหน่วยงำน  
2.แนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี
ของหน่วยงำน 

 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ โดย
กำรแยกสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังควำมเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตำมเฝ้ำระวังและ
ประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง 

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง 

สถำนะสี ระดับของสถำนะควำมเสี่ยง 

 
 ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยงยังไม่ต้องท ำกิจกรรมเพ่ิม  

 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง แต่แก้ไข ได้ทันท่วงทีตำม
มำตรกำร นโยบำย / โครงกำร /กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรง น้อยกว่ำ 3 

 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมำตรกำร นโยบำย 
โครงกำร กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตไม่
ลดลง ระดับควำมรุนแรง มำกกว่ำ 3 

เกินกว่าการยอมรับได้  

 

เกิดขึ้นแล้วย่อมรับได้  

 

ยังไม่เกิด เฝ้าระวัง
ต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 11 ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

ท่ี 
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 
 

กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ ขั้นตอน
ย่อยท่ีมีควำมเส่ียง  
1.กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง  
3.แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต ำแหน่งหน้ำที 

 

 

  

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
 น ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จำกตำรำงท่ี 
11 ท่ีจ ำแนกสถำนะควำมเส่ียงออกเป็น 3 สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยก สถำนะเพื่อท ำระบบบริหำร
ควำมเส่ียง ซึ่งรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ท่ี
วิเครำะห์ได้นั้นมีสถำนะควำมเส่ียงเป็นสีเขียว กล่ำวคือ สำมำรถยอมรับได้และต้องก ำหนดกิจกรรมเฝ้ำระวังในระบบ
บริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง  
 ในขั้นตอนท่ี 7 นี้ สถำนะควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ นั้นไม่อยู่ใน
ข่ำยควำมเส่ียง แต่อย่ำงไรก็ตำมควรท่ีจะมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง จึงก ำหนดมำตรกำร / นโยบำย /โครงกำร /
กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตำรำงท่ี 12 
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ตารางที่ 12  ตำรำงจัดท ำระบบควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

7.1 สถำนะสีแดง Red เกินกว่ำกำรยอมรับ ควรมกีิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
 (สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 

 

 
 

 

 

7.2 สถำนะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
 (สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 

 

 
 

 

 

7.3 สถำนะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้ำระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต  
 (สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

กระบวนงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอกะทู้ 
 

1. กรอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำนใน
สังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรจัดท ำแผนปฏิบั ติกำร จัดซื้ อ จัด จ้ำงประจ ำปี
งบประมำณของหน่วยงำน  
2. แนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี
ของหน่วยงำน 
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ตารางที่ 13  ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ โดย
เครื่องมือวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ตำมหลักกำร
ควบคุมภำยในองค์กร (Control 
Environment) ตำมมำตรฐำน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring 
Organizations 2013)   ซึ่งเครื่องมือท่ี
น ำมำใช้น้ีจะเป็นหลักประกันในระดับหน่ึงว่ำ
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของของ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จะไม่มีกำร
ทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน กำรพัสดุและ/หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนกับผู้เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเกิดข้ึน  
จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ 
พบว่ำมีสถำนะควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ไม่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง โดย ปรำกฏ
สถำนะควำมเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมำยถึง
สำมำรถยอมรับได้ แต่หน่วยงำน ยังต้อง
ก ำหนดกิจกรรมเฝ้ำระวังในระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำง
ต่อเน่ือง 
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ข้อ3 ปัญหา/อุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

1.บุคลำกรท่ีรับผิดชอบไม่เข้ำใจ ระเบียบท่ีปฏิบัติจัดท ำเอกสำรไม่ถูกต้อง ขำดทักษะในกำรจัดท ำเอกสำรตำม

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

2.บุคลำกรท่ีรับผิดชอบจัดท ำเอกสำรไม่ครบถ้วน   

ข้อ 4  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณพ.ศ. 2564  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน  
56  โครงกำร รวมเงินจัดซื้อจัดจ้ำงท้ังส้ิน  211,793.81 บำท  ส่วน งบประมำณ พ.ศ. 2563   ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอกะทู้ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน  45 โครงกำร รวมเงินจัดซื้อจัดจ้ำงท้ังส้ิน  165,031.38 บำท  

ตารางที่ 14  จ ำนวน/ร้อยละของโครงกำรและจ ำนวน/ร้อยละของงบประมำณท้ังหมดงบประมำณพ.ศ. 2563-2564        

ปีงบประมำณพ.ศ. 2563 ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 

จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ งบประมำณ
(บำท) 

ร้อย
ละ 

ประหยัด
งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อย
ละ 

งบประมำณ
(บำท) 

ร้อย
ละ 

ประหยัด
งบประมำณ 

(บำท) 
45 100 165,031.38 100 0 57 100 211,793.81 100 0 

จำกตำรำงท่ี 14 ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ มีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจ ำนวนน้อย จ ำนวนเงินท่ีก่อหนี้ เท่ำกับงบประมำณท่ีได้รับ ไม่สำมำรถประหยัดงบประมำณได้
เช่นเดียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณพ.ศ. 2564 แต่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้ จัดซื้อจัดจ้ำงจะค ำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงำนรำชกำร 

ข้อ5  แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

แนวทำงกำรแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำกประเด็นส่วนขำดจำกกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้  ดังนี้ 
          1.งำนพัสดุ จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ครอบคลุม สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุ 
          2.จัดท ำคู่มือก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติ Flow Chart ท่ีชัดเจน ยึดตำมระเบียบ กฎหมำย และข้อบังคับ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำน 
          3.จัดแลกเปล่ียนควำมรู้/แจ้งปัญหำ/วิธีแก้ไขปัญหำรูปแบบต่ำงๆในหน่วยงำน และระหว่ำงเครือข่ำยเพื่อเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงำนในสังกัด 
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          4.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุควรศึกษำ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ 2540  กฎกระทรวง และระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

          5. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ควบคุมก ำกับ เร่งรัด ติดตำมในกำรจัดหำพัสดุ  กำรจ้ำงงำน และกำรซ่อมบ ำรุง
ต่ำงๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565 ให้เป็นไปตำมแผน 
          6. มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรประชุมประจ ำเดือนของหน่วยงำน และ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะทู้   
          7.แต่งต้ังคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบกำรกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 
 
 
 
 

                                                              

 


